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المحتويات األساسية:

المقدمة:

هذه  الدورة  التدريبية "المدير المتميز وتطوير األداء اإلداري"تهدف لتهيئة وتدريب 

مع  التعامل  وفنون  القيادة  وأساليب  اإلدارة  أساليب  بين  التميز  كيفية  على  المنتسبين 

الموظفين والعمالء واستخدام فنون تعامل مختلفة وأساليب إدارية حسب المواقف· كما 

تبين أهمية تحلي المدير بصفات ومهارات الجودة مثل حسن التواصل مع الموظفين 

والعمالء، وإدارة الوقت، ومهارات حل المشكالت وفض النزاعات، وتحفيز الموظفين، 

والعمل بروح الفريق الواحد مع الموظفين والعمالء· كما تمت مناقشة األساليب الفعالة 

في إدارة فرق العمل وأهمية سلوك المدراء في أثناء التعامل والذي ينعكس على أداء 

الموظفين·

الهدف العام:

باالتجاهات  الصلة  ذات  المشاركين  ومعارف  مهارات  تنمية  إلى  الدورة  هذه  تهدف 

اإلدارية الحديثة والنماذج العالمية للتميز اإلداري والقيادي  بما يساهم في تحسين األداء 

المؤسسي لمواجهة التحديات وتحقيق التميز .

الفئات المستهدفة:

المستويات اإلدارية كالمديرين بخط  المدراء ونوابهم والمرشحون لشغل وظائف في 

اإلشراف األول . ورؤساء األقسام والمراقبين ، ومشرفي العمليات ومديري المكاتب 

العمل على  إدارة  بهم  المنوظ  العمليات وكل  اإلدارية ، وضباط  الوحدات  ، ورؤساء 

مستوى اإلدارة التنفيذية.

أهداف البرنامج:
تعريف المشاركين بطبيعة عمل ووظيفة المدير وواجباته ومسئولياته اإلدارية �
العمل،  � وتنظيم  وتخطيط  األهداف،  وضع  منظومة  فى  المدير  دور  إستعراض 

وأدوات التحفيز الخارق للموظفين
متفوقة،  � عمل  بيئة  إليجاد  المطلوبة  التغييرات  إحداث  بمهارة  المشاركين  تزويد 

وكيفية مواجهة مقاومة التغيير بهدف تطوير األداء اإلداري
تنمية مهارات المشاركين في التعامل مع الرؤساء والمرؤوسين، وتحقيق عالقات  �

عمل سليمة
القرارات  � واتخاذ  المشكالت  لحل  الحديثة  االبتكارية  باألدوات  المشاركين  تزويد 

اإلدارية

محاور البرنامج:
طبيعة عمل الوظيفة اإلدارية والقياديه، ودورهما فى إحداث التطوير اإلدارى:

الرؤساء  � مع  درجة(   360( االتجاهات  كل  في  ويؤثر  يعمل  المتميز  المدير 
والمرؤوسين والزمالء

األركان األربعة للنجاح الحقيقي )الكافي( وكيف تحققه �
الذكاء العاطفي والتفكير خارج الصندوق ”كيف تصبح أكثر فهمًا لنفسك ولآلخرين  �

من حولك“
المدير المتميز ومهارات االتصال الفعال كيف تتقن مهارات التحدث واإلقناع ؟ �
الصفات والمهارات األساسية للمدير المتميز �
الوجه اآلخر .. قوانين القوة في القيادة وكيفية استخدامها �
طرق وأساليب تحفيز المرؤوسين �
إدارة المهدرات ”تبسيط اإلجراءات وضبط النفقات“ �
أنواع الموظفين وكيفية إدارتهم والحصول على أفضل ما لديهم �
استراتيجية الحلول الجذرية للتعامل مع السلبية �
مفتاح الشخصية "النوازع والسمات الشخصية التي يتصف بها الناس" �
مهارات بناء وتفعيل فرق العمل �
المجموعات الساخنة كيف تنشئها وترعاها وتوظفها إلشعال المنظمة واضاءتها �
فن إدارة وتوظيف الخالف في بيئة العمل ”كيف تستخرج أفضل ما في الناس في  �

أحلك الظروف“
المدير ومهاراته في إدارة ما في الوقت �
التفويض الفعال " لماذا وكيف ولمن .. تفوض" �
ماذا تفعل عندما تدعو وتدعى الجتماع �
مهارات التفكير االبتكاري واإلبداعي في حل المشكالت واتخاذ القرارات �

الوحدة األولى :

القيادة اإلدارية الحديثة

القيادة ومهامها وفقا لمنهج المنظمة �
أنواع القيادة اإلدارية المتخصصة في العلوم اإلدارية �
القيادة الرسمية واستراتيجيات القيادة الفعالة �
القيادة غير الرسمية وتنظيم السلوك اإلنساني �
سياسات القيادة اإلدارية العامة �
صفات القائد اإلداري الناجح ومسؤولياته المحددة من قبل مركزه الوظيفي �

الوحدة الثانية:
المهارات والقدرات الفنية في اإلدارة الحديثة

اإللمام الكامل بالعالقات اإلنسانية وعالقات العمل �
اإللمام الكامل باللوائح والقوانين المنظمة للعمل �
القدرة على اكتشاف األخطاء وتقبل النقد البناء �
القدرة على اتخاذ القرارات السريعة في المواقف العاجلة دون تردد �
الثقة بالنفس عن طريق الكفاءة العالية في تخصصه واكتساب ثقة الغير �
الحزم وسرعة البت وتجنب االندفاع والتهور �
الديمقراطية في القيادة وتجنب االستئثار بالرأي أو السلطة �
القدرة على خلق الجو الطيب والمالئم لحسن سير العمل �
المواظبة واالنتظام والقدوة الحسنة لمرؤوسيه �
سعة الصدر والقدرة على التصرف ومواجهة المواقف الصعبة �
توخي العدالة في مواجهة مرؤوسيه �
تجنب األنانية وحب الذات وإعطاء الفرصة لمرؤوسيه إلبراز مواهبهم وقدراتهم �
القدرة على اختيار الصف الثاني من القادة اإلداريين واكتشافهم �
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مخرجات البرنامج:
في نهاية البرنامج سيكون المشارك قادرًا على: 

معرفة خماسية التميز بالعمل المؤسسي �
إحداث التغيير الالزم لنقل منظماتهم إلى آفاق متميزة �
التعامل مع المستجدات البيئية وصناعة الثقافة المؤسسي �
اكتشاف األسباب التي تؤدي الى تطور أو انهيار المنظمات �
اإللمام بطرق التفكير االستراتيجي �
التفريق بين المدير التنفيذي والمدير االستراتيجي �
بلورة األفكار المستقبلية على شكل مناطق تركيز استراتيجية �
العوامل التي تؤدي إلى تصميم منظمة تعمل من خالل عمل مؤسسي محترف �
فهم نموذج التخطيط االستراتيجي الحديث �
التفاعل بشكل إيجابي مع المتغيرات البيئية للمنظمة �
تفعيل العمل المؤسسي من خالل الكفاءة والفعالية �
استغالل طاقة الموارد البشرية نحو األداء أالنجازي �
تصميم بطاقات األداء التي تتوافق مع الخطة اإلستراتيجية �

الوحدة الثالثة :
إدارة العمل الجماعي وفريق العمل

مفهوم فريق العمل والعمل الجماعي �
كيفية بناء فرق العمل �
إدارة فرق العمل �
تحفيز فرق العمل �
إدارة التفاوض الفعالة �
إدارة االجتماعات �

الوحدة الرابعة :
التميز واالبداع  في اتخاذ القرارات

مفهوم ومنظومة اتخاذ القرار �
أنواع القرارات �
إدارة مراحل اتخاذ القرار �
محاذير اتخاذ القرار �

الوحدة الخامسة :
القائد وادارة المعرفة

مفهوم إدارة المعرفة والمعلومات �
أنواع المعرفة ومستوياتها �
مصادر وتقنيات المعلومات ومحركاتها �
أساليب التعرف على المعلومات وتحديد إبعادها التخاذ القرار الصائب �
اتخاذ القرارات وفق أسلوب التفكير االبتكاري �
مهارات الذكاء االجتماعي والتشبيك وكيفية تنميتها �
القيادة بالذكاء العاطفي وأساليب استغالل الطاقات النفسية.     �

)Emotional Intelligence(
مهارات اإللمام بالمستجدات والتطورات المستقبلية في مجال العمل  �

Awareness Business.

الوحدة السادسة :

القائد وإدارة االزمات

مفهوم األزمة وتمييزها عن الكارثة والمشكلة �

مصفوفة األزمة �

متطلبات إدارة األزمات �

مناهج اتخاذ القرارات في ظروف األزمات العالجية والوقائية �

الوحدة السابعة :

القائد والتخطيط

التخطيط ورسم السياسات ووضع االستراتيجيات وتحديد األهداف البعيدة �

وضع الخطط الموصلة إليها، وتحديد الموارد واإلمكانات المادية والبشرية �

التنظيم وتقسيم العمل وتوزيع المسؤوليات والوظائف بين األفراد �

الوحدة الثامنة :

ورشة عمل

العولمة والتحديات الكبرى أمام المؤسسات. �

المنظمات التي أفرزتها العولمة: )المنظمة دائمة التعلم - منظمات المعرفة -  �

المنظمات الذكية(.

اإلدارة من الهيكلية الهرمية إلى المصفوفة التنظيمية. �

نماذج عالمية للتميز اإلداري. �



إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

لتحجز مكانا بشكل مؤقت. � اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

إدارة التدريب : 4571801  4  00971 � أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة � أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

نمـــــوذج التسجيــــــل

:  9.00 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

التــاريــخ :........................)القيادة واإلدارة من منظور علمي وفكري ®( 

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي

)Overseas( 3500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


